INSTRUKTION FÖR MONTERING AV FRAMRUTE- OCH DÖRRDEKALER
Här följer en enkel instruktion till hur dekaler VOC Mekonomen Rally skall monteras på framrutas överkant
samt den vita bottenplatta som ska monteras på respektive dörr för att ge utrymme åt startnummer och
arrangörens reklam
OBS! Ingen annan reklam än den som anvisas av klassen får överhuvudtaget monteras på eller över
framrutedekalen samt på dörrdekalens främre del, 20x50 cm (bredd x höjd). Ingen annan reklam än den
som anvisas av enskild tävling får tillsammans med tävlingsnummer monteras dörrytans bakre del 50x50
cm (bredd x höjd).
NOT: Rallybilen på bilderna är vit. På vit bil är det godkänt att ersätta den vita grundplasterna avsedda för
bilens dörrar med markering av motsvarande yta, 70 cm bred och minst 50 cm hög (mätat insida på
markering). Markeringen skall då göras i mörk nyans som tydligt avviker från bilens vita färg, så länge
detta är uppfyllt får dock markeringens färg anpassas till bilens övriga design.

TIPS FÖR MONTERING AV DE VITA BAKGRUNDERNA
Riv inte av hela skyddspappen över limmet på en gång utan ta en del i taget. Limmet på dekalerna innehåller luftspaler
för att det ska vara enkelt att få bort eventuella luftbubblor. Montera därför först dekalen med handen, klä in en
isskrapa med tyg och använd den för att arbeta bort luftbubblorna, jobba från miten och utåt kanterna. För extra enkel
montering: Kontakta ditt lokala dekalföretag och komplettera bakgrunderna med en monteringsfilm.
För att hålla din vita dörrbakgrund/botten fräsch och enkel att rengöra från limrester lämnade av arrangörsreklam
och/eller tävlingsnummer, vaxa dekalen! Ludda också limsidan på arrangörsreklam och/eller tävlingsnummer genom
att ta limsidan på dessa mot dina kläder, då blir de mycket lättare att demontera efter tävling.
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